s

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 130-1.2.1.-10
SID 1 (3)
2010-04-26

Handläggare: Eeva Eriksson
Telefon: 08-508 23 504

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-05-20

Veksamhetsuppföljning ar 2010 vid Föreningen
Blomsterfonden vid Svalnäs i Djursholm och
Liseberg i Älvsjö
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av sjukhemsverksamheten vid Föreningen Blomsterfonden vid Svalnäs, Djursholm och
Liseberg, Älvsjö.
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stadsdelsdirektör

Eeva Eriksson
medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Sammanfattning
Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom
Storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad
sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö.
Verksamheterna har varsin verksamhetschef som även har det medicinska
ledningsansvaret.
Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad.
Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till
de boendes behov av vård och omvårdnad. På enheterna finns sjuksköterska på
plats dagtid, under kvällar och nätter anlitas Care-teams sjuksköterskor.
Läkarbemanningar finns enligt avtal med landstinget. Arbetet med integrerat
kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 och
SOSFS 2006:11 har påbörjats. Implementering av ledningssystemet kvarstår.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Pensionärsrådet har lämnat synpunkter och ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
2010-05-12. Verksamhetscheferna Mats Nygren vid Liseberg i Älvsjö och Mona
Forslöf vid Svalnäs i Djursholm har haft tillfälle att kommentera den bilagda
verksamhetsuppföljningen.
Bakgrund
Verksamhetsuppföljningarna har genomförts enligt en Webbaserad, reviderad
checklista som är gemensam för Stockholms stads samtliga verksamheter
inklusive de privata utförarna.
Vid besök på Svalnäs-, samt Lisebergs sjukhemsenheter intervjuades
verksamhetscheferna och sjuksköterskor. Därutöver har enstaka
omvårdnadsjournaler och sociala dokumentationer granskats.
Förvaltningens förslag
Uppföljningsresultat med identifierade förbättringar
Gemensamt för båda verksamheterna
Föreningen Blomsterfonden AB har flera anläggningar inom
storstockholmsområdet. Enligt ett ramavtal köper Stockholms stad
sjukhemsplatser vid Svalnäs i Djursholm och vid Liseberg i Älvsjö. Vardera
verksamheten har egen verksamhetschef som även har medicinskt ledningsansvar.
På grund av omorganisation har båda enheterna bytt verksamhetschef. Tidigare
verksamhetschef på Lisebergsanläggning arbetar som kvalitetsutvecklare.
Boendemiljöerna är trevliga och varje boende har fullvärdig bostad.
Personalbemanning finns dygnet runt och bedöms vara tillräcklig i förhållande till
de boendes behov av vård och omvårdnad. Omvårdnadspersonalen arbetar som
kontaktmän och sjuksköterskor arbetar med den enskildes patientansvar.
Sjuksköterska finns på plats dagtid från klockan 7.00 till 17.00, under kvällar och
nätter anlitas Care-teams sjuksköterskor. Läkarbemanningar finns enligt avtal med
landstinget. Ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter, SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 har arbetats fram av
kvalitetsutvecklaren. Implementering av ledningssystemet pågår. Dokumentation
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både för den sociala omsorgen och för hälso- och sjukvården förs manuellt, ett
digitalt system planeras.
Omvårdnadspersonalens kunskaper om livsmedelshygien, mat och nutrition för
äldre människor behöver förbättras på Lisebergsanläggning. Anläggningen i
Svalnäs har ett projekt med Danderyds kommun om utbildningsinsatser inom
området.
Svalnäs sjukhem
Svalnäs sjukhem består av två avdelningar/enheter med vardera 13 boende.
Enheten har avtal med Danderyds kommun och Stockholms stad.
Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och
arbetsmiljö. Anläggningen ligger i ett naturskönt område som erbjuder utevistelser
och en mångfald av aktiviteter. Verksamheten har en egen restaurang där det finns
möjligheter för gemensamma måltider för boende och deras närstående/anhöriga.
Vid uppföljningstillfället fanns på enheten 9 boende från Stockholms stad, ingen
från Älvsjö.
Lisebergs sjukhem
Lisebergs sjukhem har 29 sjukhems- och 43 demensboendeplatser. Samtliga
boende har fullvärdig bostad. Personalomsättningen var 1-5 %. Vid uppföljningen
påpekades att det faktum att enheterna har tillgång endast till en spoldesinfektor
kan försvåra vården av boende med smittosamma sjukdomar. Två maträtter
erbjuds till de boende och de boende har möjligheter att tillsammans med sin
anhörig/närstående äta i restaurangen. Vid uppföljningstillfället fanns 69 boende
från Stockholms stad varav 13 från Älvsjö.
Verksamhetscheferna, Mona Forslöf och Mats Nygren, har haft tillfälle att
kommentera den bilagda verksamhetsuppföljningen.
______________________

Bilagor
Verksamhetsuppföljning för 2010 vid Svalnäs sjukhem.
Verksamhetsuppföljning för 2010 vid Lisebergs sjukhem.

